AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12850/5/Β/86/30
∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρίας: Mιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα

Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2013
(δηµοσιευόµενα βάσει του Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της AXA Ασφαλιστικής Ανώνυµος Εταιρία. Συνιστούµε εποµένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή
λογιστή.
Στοιχεία Επιχείρησης

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Αρµόδια Νοµαρχία - Υπηρεσία : Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
∆ιεύθυνση διαδικτύου :

Πρόεδρος: Granier Jean-Laurent Raymont Marie

www.axa.gr

Αντιπρόεδρος: Φιλάρετος Σπυρίδων

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών
02 Απριλίου 2014
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες):
Μιχαλάτος Κωνσταντίνος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
ΑΜ ΣΟΕΛ 17701

∆ιευθύνων Σύµβουλος: Kleynen Eric Pierre Simon
Μέλη: Flejou Frederic Brice Sebastian Marie

Ελεγκτική εταιρία: PricewaterhouseCoopers

Barthelemy Olivier Jerome Raoul

Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ

Αρώνης Γεώργιος

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

∆αυίδ Αναστάσιος
Ratovonarivo Sahondra
Rupprecht Fabian Joachim

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Ενεργητικό

31.12.2013

31.12.2012

3.729

4.223

2.204

2.511

319.012

270.445

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ∆ιαθέσιµα προς πώληση

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης

31.12.2013

31.12.2012

71.933

Ασφαλίσεις Ζωής

Επενδύσεις για λογαριασµό ασφαλισµένων
103.911

90.398

Ασφάλιστρα

60.273

Απαιτήσεις από ασφαλισµένους

32.120

44.135

Μείον: αντασφάλιστρα

(1.766)

(1.690)

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες

29.314

37.269

Μείον: ∆εδουλευµένες Προµήθειες και έξοδα παραγωγής

(8.486)

(11.096)

56.211

63.520

Μείον: ασφαλιστικές αποζηµιώσεις - Ιδία κράτηση

(47.597)

(57.332)

546.501

512.500

που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

Μεταβολή µαθηµατικών και λοιπών προβλέψεων - Ιδία κράτηση

9.703

14.694

Καθαρό εισόδηµα επενδύσεων Ασφαλίσεων Ζωής

6.908

10.286

19.035

26.795

Ασφάλιστρα

113.983

123.962

Μείον: αντασφάλιστρα

(24.925)

(25.721)

Μείον: ∆εδουλευµένες Προµήθειες και έξοδα παραγωγής

(14.129)

(16.306)

Μείον: ασφαλιστικές αποζηµιώσεις - Ιδία κράτηση

(29.724)

(37.608)

(1.306)

(3.971)

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο

41.458

81.322

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

63.164

(3.444)

104.622

77.877

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες

6.373

7.259

Κέρδη/ (Ζηµίες) Ασφαλίσεων Ζωής

Ασφαλίσεις κατά Ζηµιών

Προβλέψεις /Λοιπές υποχρεώσεις

42.872

37.647

Μαθηµατικά αποθέµατα Ασφαλίσεων Ζωής

99.287

107.100

Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων - Ιδία κράτηση

140.234

139.159

Καθαρό εισόδηµα επενδύσεων Ασφαλίσεων Κατά Ζηµιών

49.203

53.060

103.911

90.398

Σύνολο Υποχρεώσεων

441.879

434.623

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

546.501

512.500

Προβλέψεις εκκρεµών αποζηµιώσεων
Προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων
Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής που οι ασφαλισµένοι

Κέρδη / (Ζηµίες) Ασφαλίσεων Κατά Ζηµιών

6.494

2.834

50.393

43.190

835

Λοιπά Έσοδα

φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο

Λειτουργικά έξοδα

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων

1.166

(42.367)

(44.543)

(41.532)

(43.377)

27.896

26.608

3.815

(19.472)

24.081

46.080

1,51

2,89

31.12.2013

31.12.2012

24.081

46.080

1.578

7.785

Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια
31.12.2013

31.12.2012

77.877

3.651

Αναµορφωµένο Υπόλοιπο (1.1.2013 και 1.1.2012 αντίστοιχα)

77.877

4.175

Μεταβολή αποθεµατικού χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση
χρηµατοοικονοµικών µέσων

1.578

7.785

Επίδραση εφαρµογήςτροποποιηµένου ∆.Λ.Π.19

1.086

(163)

Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους

24.081

46.080

Σύνολο αποτελέσµατος

26.745

53.702

-

20.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ενάρξης χρήσης (1.1.2013 και 1.1.2012 αντίστοιχα)
Επίδραση από αναδροµική εφαρµογή τροποποιηµένου ∆.Λ.Π.19

524

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο συναλλαγών µε Μετόχους

-

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

Μείον: Φόροι

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-(βασικά) σε €

Κατάσταση Συγκεντρωτικών Συνολικών Εσοδών

20.000

104.622

77.877

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους
Λοιπα συνολικά έσοδα µετά από φόρους:

Κατάσταση Ταµειακών Ροών
31.12.2013

31.12.2012

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

1.819

(87.566)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

(2.755)

(4.878)

-

20.000

(936)

(72.444)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρήσης

(936)

(72.444)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

8.383

80.827

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

7.447

8.383

Ποσά που αναταξινοµούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Μεταβολή αποθεµατικού χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση
χρηµατοοικονοµικών µέσων

Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/(ζηµιών)

1.086

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από Φόρους:

2.664

7.622

26.745

53.702

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από Φόρους

(163)

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες
1.Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε η Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α. όπως αναλυτικά παρουσιάζονται κατά την 31.12.2013
2. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση του 2009 .Η χρήση 2012 ελέγχθηκε από την Ελεγκτική Εταιρία PwC και εκδόθηκε η " Έκθεση Συµµόρφωσης" χωρίς να διατυπώνεται επιφύλαξη.
Η Εταιρία έχει αναθέσει στην Ελεγκτική Εταιρία PwC το φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2013 και η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης αναµένεται να εκδοθεί εντός του Ιουνίου 2014.
Η διοίκηση δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που η επίδρασή τους να µην έχει ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή στη λειτουργία της εταιρίας . Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για το 2010 θα ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές βάσει των κανόνων και διαδικασιών που ίσχυαν µέχρι την εφαρµογή του προαναφερθέντος
νόµου. Η εταιρία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη έναντι φορολογικών διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ποσού ΕΥΡΩ 2.359 χιλ. Η εταιρία έχει σχηµατίσει επιπλέον προβλέψεις:
α) επισφαλών απαιτήσεων από ασφαλισµένους ποσού ΕΥΡΩ 9.286 χιλ. β) επισφαλών απαιτήσεων από δάνεια σε ασφαλιστές, ασφαλισµένους, τρίτους ποσού ΕΥΡΩ 1.609 χιλ. γ) προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις ποσού ΕΥΡΩ 355 χιλ.
4.Στις 16.10.2006 ο βασικός µέτοχος της εταιρίας ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την υπογραφή σύµβασης για την πώληση του 99,56%των µετοχών της εταιρίας στην ασφαλιστική εταιρία AXA αντί τιµήµατος € 255 εκατ. Η µεταβίβαση ολοκληρώθηκε την 23η Μαρτίου 2007.

5. Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού την 31.12.2013 ήταν 281 άτοµα (31.12.2012 283 άτοµα).
6. Από τις συναλλαγές της εταιρίας µε τα συνδεδεµένα προς αυτήν µέρη, για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2013 έως 31.12.2013, προέκυψαν τα εξής ποσά:
Έσοδα € 5.353
Έξοδα € 24.225
Τα υπόλοιπα, κατά την 31.12.2013, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τις εν λόγω συναλλαγές είχαν ως εξής:
Απαιτήσεις € 7.373
Υποχρεώσεις € 4.182
Στην χρήση 2013 καταβλήθηκαν συνολικές αποδοχές CEO και EXCOM (8 άτοµα) ΕΥΡΩ 1.521χιλ. (2012: συνολικές αποδοχές CEO και EXCOM (8 άτοµα) ΕΥΡΩ 1.627 χιλ.) και συνολικές αµοιβές µελών ∆.Σ. ΕΥΡΩ 152 χιλ (2012: ΕΥΡΩ 140 χιλ.).
7. Κατά την τρέχουσα χρήση έγιναν οι παρακάτω ανακατατάξεις/αναµορφώσεις στα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως έτσι ώστε αυτά να καταστούν συγκρίσιµα µε αυτά της τρέχουσας χρήσεως.
ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Αναπροσαρµοσµένα
Ποσά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

∆ηµοσιευµένα
ποσά

Ανακατατάξεις

Eπιβαρυνση από ασφαλιστικες προβλέψεις

8.921

9.447

526

Αναλογία αντασφαλιστών επί αποζηµιώσεων & ασφαλιστικών προβλέψεων

9.765

9.239

(526)

18.686

18.686

Σύνολο
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ

0

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ηµοσιευµένα στοιχεία

Αναπροσαρµογή
λόγω
τροποποίησης
∆ΛΠ 19

19.767

(90)

Αναπροσαρµοσµένα
στοιχεία

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ενεργητικό
Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους

19.677

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Αποθεµατικά
Υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζοµένους

30.079

361

30.441

9.801

(451)

9.350

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/(ζηµιών)

-

(204)

-

Αναβαλλόµενοι φόροι επί µεταβολής αναλογιστικών κερδών/(ζηµιών)

-

41

-

Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/(ζηµιών) µετά από φόρους

(163)

8. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των στοιχείων του ισολογισµού.
9. ∆εν υπάρχει άλλη ουσιώδης για τους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων πληροφορία, ως προς τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρίας µέχρι την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής τους, η οποία θα απαιτούσε είτε την
αναπροσαρµογή των οικονοµικών καταστάσεων ή την γνωστοποίηση της σε αυτές.
Αθήνα, 02 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου

GRANIER JEAN – LAURENT
13AI38334

Ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

ERIC PIERRE SIMON KLEYNEN
EJ263393

Ο ∆ιευθυντής
Οικονοµικών Υπηρεσιών

FRANK J. MARQUE
13DA69481

Ο ∆ιευθυντής

Ο Αναλογιστής

Λογιστηρίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆.ΚΟΤΣΩΝΗ

ΣΟΦΙΑ Χ. ΜΑΡΚΟΥ

Α.Μ.: 00119317

Α.∆.Τ. ΑΒ 040774

Α ΤΑΞΗΣ

